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  الدزض الحاطع عؼس

 

ِّ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلك محمٍد، وعلى آله 
همَّ صل 

َّ
بظم هللا السحمً السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابحه أجمعين، وعلى مً ثبعهم بئحظاٍن إلى ًىم الدًً

 .كحاب الغْصب            

  ها هأخعً ما جيىن الخجلُت
ّ

والىالم الُىم في كضُت مً اللضاًا التي وضؼ ؤلاظالم لها ضىابغ دكُلت، وحال

وبّين خذودها، وؼذد في ؼأنها ال ظُما وؤلاظالم هى دًً الػذٌ، ولزلً واهذ أهبر اللىاغذ في اإلاػامالث 

. اإلاؽشوغُت هي كاغذة الػذٌ

  ػذ الغصب ٌُ وخُث وان الػذٌ، واهذ اإلاػاملت اإلاؽشوغت، وخُث وان الظلم واهذ اإلاػاملت اإلامىىغت، ولزلً 

ٌ مً أظهش صىس الظلم التي حاءث الىصىص بالخدزًش مجها والدؽذًذ في ؼأنها، مىىىا أن هلى إن الظلم هى :  ٍو

أغظم كىاغذ اإلاىؼ في اإلاػامالث اإلاالُت، والغصب هى أظهش صىس هزا الظلم في اإلاػامالث، ولزلً كاٌ غلُه 

قه مً طبع أزاطين»: الصالة والعالم ِّ
ى 
ُ
 وهزا الظلم مً صىسه بل صىسجه ،«مً ظلم قيد ػبٍر مً ألازض ط

بري في مثل هزه الحالت اإلازوىسة في هزا الحذًث الغصب، الزي ًيىن بين الجاس وحاسه، في هزه اإلامخلياث 
ُ
الى

 
َ

لِّ ﴿: وهدىها، وكذ كاٌ   حلَّل وغال اطِّ بَي
ْ
ال م بِّ

ُ
 

َي
ْ ى م بَي

ُ
 

َي
ال ْمىَي

َي
ىا أ

ُ
ل
ُ
 
ْ
 
َي
 ث

َي
ىا  

ُ
ى ًَي آمَي ً رِّ

َّ
ا ال  ُّي َي

َي
اأ ، وهزا [29: اليعاء ]﴾ًَي

م للظلم بأهىاغه، ومً أحالها وأظهشها الغصب،  ْم ﴿الحلُلت جدٍش
ُ
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ذلغ [29: اليعاء] ًُ ه في رلً وال أًًضا 
ُّ

، بعُب هفٍغ، فال ٌغصب اإلاعلم خم أخُه، ال ٌعخىلي غلُه، ال ٌغؽ

. هزا غلُه

 ،م الغصب بيافت صىسه وألىاهه لشس ؼشًغا وفلًها ؤلاحماع غلى جدٍش ًُ ىفي فُه كٌى الىبي صلى   ولزلً   ٍو

 ومً رلً الغصب الزي ًيىن في اإلامخلياث ،«إن  مااكم وأمىال م وأعساط م علي م حسامٌم »: غلُه وظلم

. فهى مً اظدباخت ألامىاٌ التي ًدشم اظدباختها

.. الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىل هللا، وعلى آله وصحبه ومً والاه، أما بعد}

ً ولجميع املظلمين   فاللهم اغفس لىا ولؼيخىا وللحاطٍس

. باب الغصب: قال ابً قدامة زحمه هللا

 ٍ
 {.ووى اطخييا  وظان على مال غيره بغير حح 

  ،ف  .اظدُالء ؤلاوعان غلى ماٌ  يره  غير خّمٍ هزا هى الخػٍش

  علم غلى أخز الش يء ظلًما، والاظدُالء هىا في الاصعالح هى مً هزا اللبُل، هى أخز الش يء ًُ وهى في اللغت 

ٌٍ كلٍُل أو هثيٍر، وان رلً مً خشٍص أو لم ًىً، وهزا فشٌق بين  غلى ظبُل اللهش والغلبت، ظىاًء وان رلً إلاا

الغصب والعشكت، إر العشكت جيىن فُما وان هصاًبا مً اإلااٌ، ومً خشٍص، بِىما الغصب ال ًيىن غلى هزا 
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ا غلى وحه الخفُت بِىما الغصب أخز اإلااٌ غلى وحه الظلم واللهش 
ً
العبُل، هما أن العشكت جيىن أخز

 بل هى مً كبُل اإلاجاهشة
ً
 .والاظدُالء، فال ًيىن خفُت

  فلذ حػظم غلىبخه ،
ٌ
 مدذدة

ٌ
فشق بين الغصب والعشكت، بأن الغصب لِغ له غلىبت ًُ ولزلً ًمىً أًًضا أن 

 
ٌ
صب، أما العشكت فلها غلىبت

َ
ػضس الغاصب غىذئٍز مؼ ضمان ما   وحؽخذ، ولزلً دسحاٌث بدعب الحاٌ، وَُ

 للحذ
ً
 ؼشًغا، وفحها خذٌّ بلعؼ ًذ العاسق متى زبدذ اللُىد التي جيىن مػها العشكت مىحبت

ٌ
. ملذسة

 شاد به هىا ما ًيىن في : كاٌ اإلاؤلف ًُ  إلى أن الغصب إهما 
ٌ
، وفُه إؼاسة اظدُالء ؤلاوعان غلى ماٌ  يره  غير خّمٍ

ؽمل  يره، ولىً الحذًث هىا إلاا وان في هخاب البُىع واإلاػامالث،  ألامىاٌ، وإال فالغصب ٌؽمل اإلااٌ َو

 
ٌ
. اخخت بالغصب في اإلااٌ، وهى مً أظهش وأؼهش وأهبر أهىاع الغصب التي جترجب غلحها معائل هثيرة

   ظىاًء وان هزا اإلااٌ غًُىا : ولزلً كاٌ سخمه ،
ٌ
 ملصىدة

ٌ
 مباخت

ٌ
غلى ماٌ  يره، واإلااٌ هى ما وان فُه مىفػت

 
ً

 فخيىن غىذئٍز ماال
ٌ
 لها كُمت

ً
. أو وان مىفػت

 ولزلً الغصب ًصُذق غلى ألاغُان هما ًصذق غلى اإلاىافؼ أًًضا .

 ٌومً  صب ؼًِئا فػلُه سده، هزا هى الحىم ألاٌو مً أخيام الغصب،  ػذ أن غّشف اإلاؤلف الغصب، : كا

، هما لى أن : فلاٌ ، و ير خّمٍ هزا، لُخشج ما إرا وان الاظدُالء بدّمٍ اظدُالء ؤلاوعان غلى ماٌ  يره  غير خّمٍ

 اظخىلى ٌػني وضؼ ًذه كهًشا غلى ماٌ اإلافلغ لُبُػه فِعذد الغشماء، ال ٌػذ هزا  صًبا، ألهه 
ً

الحاهم مثال

، فمتى وان الاظدُالء  غير خّمٍ غلى ماٌ الغير وان رلً  صًبا . اظدُالٌء غلى ماٌ الغير لىً بدّمٍ

  ما الحىم إرا وكؼ الغصب غىذئٍز؟

م غلى هزا الغاصب،
َ
م الحىم ال ؼً أهه مدشٌم، ًترجب غلُه اإلاأز

ّ
 ورلً هما رهشها مً الزهىب التي غظ

ومً : الؽاسع الىكىع فحها، واإلاؤلف هىا أؼاس إلى الىاخُت الىضػُت، وهي التي ًترجب غلحها الضمان وهدىه، فلاٌ

 صب ؼًِئا فػلُه سده، ٌػني ًجب غلُه أن ًشد هزا اإلاغصىب إلى صاخبه، ورلً للىله صلى   غلُه وظلم 

 حتى ثؤ ًه»: هما في خذًث ظمشة
ْ

.  ٌػني أن اإلاشء ًضمً ما أخز مً ماٌ  يره ختى ًشده«على اليد ما أخرت

  إال إرا واهذ جلً الُذ ًذ أماهٍت، فئهه ال ًضمً غىذئٍز ما ، ، فىُف إرا وان  غير خّمٍ هزا ولى وان ألاخز بدّمٍ

 ،
ْ
، ولزلً ًلضمه لم ًخػذَّل أو ًفشط أما الغاصب فُذه لِغ ًذ أماهٍت، بل هي ًذ حػّذٍ ألنها ُوضػْذ  غير خّمٍ

ضمىه هزلً  .غىذئٍز أن ًشد هزا اإلاغصىب ٍو

  وإن وان هزا الحذًث كذ ضػفه  ػض أهل الػلم، وهى مما سوي أبى داود، ولىً حاء في رلً آزاٌس أخشي مثل

 ٌ   ً خرنَّ »: خذًث أًًضا غبذ   بً العائب غً أبُه غً حذه أهه ظمؼ الىبي صلى   غلُه وظلم ًلى

ا، ومً أخر عصا أخيه فلير وا ا و  جا ًّ  وهزا أًًضا سواه أبى داود وخعىه ،«أحدكم محاع أخيه  عبًة

. ألالباوي

 ولى َضُػف هزا الحذًث وران هما رهشها، فُىفي هزا ؤلاحماع غلُه؛ ألهه لِغ خله، فػلُه سده .

، مد  ُمقامه في ًده، وإن هقص فعليه أزغ هقصه: قال}           
ٌم
 {وأجس  مثله إن  ان له أجس 

  ٌػني أحشة هزا اإلاغصىب إن وان مما ًؤحش، مثل ما لى  صبه غلاًسا، وهزا ،
ٌ
وأحشة مثله إن وان له أحشة

، كاٌ
ً
 واملت

ً
اٌ، وكذ  صب هزا الػلاس ظىت  مبلغ غؽشة آالف ٍس

ً
فػلُه أحشة مثله : الػلاس كُمخه ول ظىٍت مثال
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ث غلى اإلاالً الزي  ً، وهىزا ألهه فىَّل ، بلي ظيخين غلُه غؽٍش
ٌ
 غلُه غؽشة

ً
مذة ملامه في ًذه، إن بلي ظىت

 غىذ حمهىس أهل الػلم، فئرا واهذ 
ً

، ولزلً واهذ اإلاىفػت ماال
ٌ
صب مىه ملىه مىفػخه، واإلاىفػت لها كُمت

ُ
 

ضمً غلى مً وان ظبًبا في رلً ًُ خه غلى مالىه، فئهه والحالت هزه   كذ جم جفٍى
ً

. اإلاىفػت هزلً ٌػني ماال

 ٌوواهذ : كا ،
ً

وإن هلت فػلُه أسػ هلصه، إرا هلت هزا اإلاغصىب في ًذ الغاصب فأخز هزه العُاسة مثال

، واهذ بصفٍت حُذٍة، زم إلاا أغادها هلصذ صفتها،  العُاسة ًىم أن  صبها واظخىلى غلحها كهًشا وظلًما  غير خّمٍ

م هزه العُاسة كبل  ذ لػذم اظخػمالها  ؽيٍل حٍُذ، فػىذئٍز غلُه أسػ الىلت، وأسػ الىلت بخلٍى
ّ
كل

 
ً
 مػُبت

ً
 وكُمتها هاكصت

ً
.  صبها، زم غىذ ضمان سدها، وإلضام هزا الغاصب بالفشق بين كُمتها ظاإلات

  أو وكػذ في 
ً
 خمعىن ألًفا، إلاا وضػذ ًذن غلحها واهذ غىذئٍز مخػشضت

ً
فُلاٌ هزه العُاسة التي كُمتها مثال

ىلت  ًُ اٌ، ألن كُمتها هىذ خمعين ألًفا، زم غىذ حعلُم هزه العُاسة وان فحها ما  هلٍت كذسه غؽشة آالف ٍس

مً هزه اللُمت غؽشة آالٍف، فػلًُ إرن ألاسػ ألنها أصبدذ بأسبػين، وكذسه غؽشة آالف وهى فشق ما بين 

دعب الفشق بين كُمت : اللُمخين، ولزلً كاٌ ضمً غلى  اصبه، وٍُ ًُ وإن هلت ٌػني اإلاغصىب فئهه 

. اإلاغصىب كبل الغصب، وكُمخه غىذ الشد

  ،ٌلىً إلاا ًشد لِعذ اللُمت مً الاظخػما ،
ً

اال  ووان كُمخه خمعىن ألف ٍس
ً

غىذما ٌغصب ؼًِئا العُاسة مثال

، هىغُت العُاسة آلان اهخفضذ كُمخه، فهل ًشد غلى اللُمت العابلت
ً

 .؟وإهما هلصذ اللُمت مً الؽشهت مثال

 ٌٍ ذه ًذ حػذي فُضمً غىذئٍز بأي خا . الىلت ًضمىه الغاصب ولى لم ًىً  عببه؛ ألهه وكؼ جدذ ًذه، ٍو

  {وإن ججى ف زغ جىاًحه عليه، طىااًة ججى على طيده أو أجىنب ٍ : قال}            

  حعخىحب اللصاص أو ألاسػ بأن أخذر غًُبا في 
ً
، وحنى، سكًُلا وحنى حىاًت

ً
ٌػني إرا وان اإلاغصىب غبًذا مثال

. ملً الغير

 ألن الجىاًت في الحلُلت هلٌت في هزا إلاارا؟ غلى الغاصب، فاألسػ أسػ الجىاًت في هزه الحالت غلى مً؟ 

صبذ مً صاخبها، فػىذئٍز ًيىن مضمىًها غلى الغاصب ظىاًء واهذ 
ُ
  

ً
الشكُم، أو ختى البهُمت لى واهذ بهُمت

الجىاًت غلى اإلاالً هفعه، أو واهذ غلى  يره، فئرا حنى اإلاغصىب حػلم ألاسػ الزي حعبب به هزا اإلاغصىب 

بجىاًخه حػلم بشكبخه، وهى آلان في الحلُلت هى هلٌت، وهزا الىلت مىحىٌد في ًذ الغاصب الزي اظخىلى غلى 

هزا اإلاغصىب،  فهى الزي ًضمىه غىذئٍز؛ ألن هزا لى واهذ الجىاًت غىذ اإلاالً، وان هزا اإلاملىن في خىصة 

. اإلاالً ال الغاصب ليان ضامًىا، فىُف إرا وان رلً في خىصة الغاصب ظُيىن الضمان مً باب أولى

  إن حنى غلى هزا اإلاغصىب أحىبيٌّ فلعُذه جضمين مً ؼاء مجهما، لعُذ هزا اإلاغصىب جضمين الغاصب أو

 الصىسة، ٌػني هزا ًملً سكًُلا، وهزا الشكُم في 
ٌ
جضمين هزا ألاحىبي الزي حنى غلى هزا اإلاغصىب، واضحت

ضمً الغاصب، ألن  ًُ ضمً ألاحىبي أو  ًُ ، فػىذئٍز للعُذ اإلاالً لهزا الشكُم أن  الحلُلت حنى غلُه أحىبيٌّ

. الجىاًت وكػذ جدذ ًذه

، وإن ججى عليه أجىنبٌّ فلظيده ثظمين مً : قال} ٍ
وإن ججى ف زغ جىاًحه عليه، طىااًة ججى على طيده أو أجىنب 

 
ًة
 أو مىفصلة

ًة
ا ٍ  طىااًة  اهد محصلة  {ػاا مم ما، وإن شا  املغصىب ز ه بٍص
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 ،
ً

 أو مىفصال
ً

ادجه، اإلاغصىب هما ظىاًء وان هزا الىماء مخصال  مثل لى واهذ وإن صاد اإلاغصىب سده بٍض
ً

 مخصال

بهُمت اإلاغصىب، وهزه البهُمت ظمىذ أو هبرث، هزا هماٌء مخصٌل، مىفصٌل ولذث هزه البهُمت، كاٌ هزا 

، وهزا الشحل  شد إلى اإلاالً؛ ألهه لِغ لػشق ظالٍم خمٌّ ًُ  مارا؟ 
ً

 وان أو مىفصال
ً

الىماء في هزا اإلاغصىب مخصال

إلاا وان ظاإلاا  غصبه ال ًلٌى و  هزه ولذث غىذي أها أولتها، وساغُتها، وكمذ غلحها فخيىن غىذئٍز جلً 

البهُمت اإلاىلىدة ٌػني هزا الىماء اإلاىفصل لي، أو ًيىن هزا الىماء اإلاخصل ملذًسا غىذي فخذفؼ لي كُمخه، 

 ٌ ٌٍ : هلى . أهذ إلاا وضػَذ ًذن ظلًما وكهًشا هىَذ ضامًىا غلى ول خا

. وهزا كٌى حمهىس أهل الػلم، وهى الشاجح

  إن وان الىلت هما أؼاس أخي كبل كلٍُل  عبٍب لِغ مً الغاصب، مثل مارا؟ مثل هضوٌ ألاظػاس غلى ظبُل

  هل ًضمً الغاصب أم ال؟اإلاثاٌ، 

مزهب الحىابلت أهه في مثل هزه الحالت، إن وان الىلت هما أن الىماء هى مضمىٌن مشدوٌد غلى مالىه، كاٌ 

. فالىلت هزلً مضمىٌن ما لم ًىً هزا الىلت  عبٍب لِغ مىه هما لى هضلذ ألاظػاس، وكُل بالضمان

ورلً ألهه ظالٌم، وكذ وكؼ هزا الىلت والعلػت جدذ ًذه، أو واإلاغصىب جدذ ًذه، وهزا اخخُاس ؼُخ 

غصب أو حغصب هزه العلػت سبما باغها غلى  ٌُ ؤلاظالم سخمه   حػالى، وهى وحٌُه هما رهشها؛ ألهه سبما لى لم 

صبذ زم هٌض ظػشها فُترجب غلى رلً جضمُىه غىذئٍز 
ُ
. ظبُل اإلاثاٌ، أما وكذ  

ا، أو عمل : قال} ا ثه وطمً هقصه، طىااًة شا  بفعله أو بفعل غيره، فلى ه س الخؼبة بابًة وإن شا  وهقص ز ه بٍص

ا ت ما، وطمً هقصهما إن هقصا ا، ز وما بٍص  {الحدًد إبسًة

 ادجه وضمً هلصه، .. وػم   ػذ  صبه وهزلً وإن صاد وهلت سده بٍض
ٌ
ادة ٌػني لى أن اإلاغصىب هزا صاس فُه ٍص

ادة الىاؼئت في هزا اإلاغصىب، فلى ًضمً الىلت وهى الخلف الحاصل،: جلف ش يٌء مىه، كاٌ  هما أهه ًشد الٍض

 غلى ظبُل اإلاثاٌ أهخجذ فصاس لها ولٌذ، ولذث فيرد هزا الىلذ، فئرا حػُبْذ هزه البهُمت بأن 
ً

أن البهُمت مثال

أصابها ش يٌء وهي جدذ ًذ هزا الغاصب، فئهه غىذئٍز ًضمً هزا الىلت أًًضا، وهزا الخلف؛ ألهه هما جلذم 

شد  ادة أو ًضمً الىلت ٍو ث غلى مالً هزه الذابت، أو هزه العلػت اإلاىفػت، فػىذئٍز ًضمً الٍض كذ فىَّل

ادة . الٍض

 ،ادة بفػل الغاصب أو  غير فػله فهي إلاالىها ألاصلي  فما ظىاًء صاد بفػله أو  غير فػله، ٌػني ظىاًء واهذ الٍض

 ٌ لى عػم هزه الذابت ظػاًما هثيًرا فعمىذ، : ًأجِىا  اصٌب ٍو ًُ ادة هزه  عبب فػلي أها، هما لى أهه وان  الٍض

لاٌ ختى وإن وان رلً بفػلً، إلاا جلذم مً الحذًث الزي سواه أخمذ وأبى داود وغلي الػمل في هزا الباب،  ُُ ف

.  وهزا ظالٌم فال ٌعخدم ما وؽأ غً ظلمه هزا،«ل ع لعسٍر ظالٍم ححٌّ »وكذ صححه ألالباوي 

ا ت ما وطمً هقصهما إن هقصا: قال}          ا، ز وما بٍص ا، أو عمل الحدًد إبسًة  {فلى ه س الخؼبة بابًة

  ادتها، ألن الخؽب إلاا هجش الخؽبت باًبا، خىلها إلى باٍب، باٍب مً خؽب، والحذًذ حػلها إبًشا، فهزه ًشدها بٍض

عخدم غىذئٍز اإلاالً هزا   في هزه الصىػت التي جدٌى إلحها الخؽب الخام، َو
ٌ
ادة جدٌى إلى باٍب وان سبما فُه ٍص

 مً الخؽب أو 
ٌ
 هبيرة

ٌ
، مثل شخٍت غىذه همُت م هلٌت بهزا الخدٌى

َ
ادجه، وهىزا لى وان ز الخؽب بٍض

. الحذًذ، فلما خىلها، رهب هثيٌر مجها، فُضمً إرن هزا الىلت هزلً، وهزا مً الػذٌ
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ا، أو هىي : قال} ا فصاز شزعًة ا فقصسه، أو فصله وخاطه، أو حبًة  فيسجه، أو ثىبًة
ًة

ا فغصله، أو غص 
ًة
ولى غصب قطى

ا، ف رلك
ًة
ا فصاز فسخ ا، أو بيظًة . {فصاز شجسًة

 ادٍة،: أي شد ما ًيىن مً ٍص ، في هزلً ًلضم الغاصب أن ًضمً ما ًيىن مً هلٍت، ٍو
ٌ
 واضحت

ٌ
 اللاغذة واخذة

ضمً ًُ َشد، وما وان فُه مً هلٍت  ًُ ادٍة  له مً ِكَبل الغاصب إلى هُئٍت أخشي، ما وان فُه مً ٍص . ول ما جم جدٍى

ا  : قال}           ا  ، ز ه وقيمة الٍص ا فصا  في بدهه أو بحعليمه، ثم ذوبد الٍص . {وإن غصب عبدًة

  ٍل وصىػٍت في اإلاغصىب هى اإلازهب، ورلً ألهه - هما رهشها-هزا الزي كشسهاه كبل كلٍُل، في ما ًيىن مً جدٍى

، وألهه هىع جبرٍع أًًضا، مً هزا الغاصب بهزا الصيُؼ، فُيىن كذ أظلغ  مً الخػذي، ولِغ لػشٍق ظالٍم خمٌّ

.  خله بمثل رلً

  ا - سخمه   حػالى-وفي سواًٍت غً ؤلامام أخمذ، اخخاسها ؼُخ ؤلاظالم
ً
ي إن الغاصب في هزه الحالت ًيىن ؼٍش

ادة؛ ألنها  عببه،  غمل للمالً، في هزه الٍض
ٌ
ٌ جلً ألاخؽاب إلى أبىاٍب، وصادث كُمتها، وزمَّل صىػت  فهى كذ خىَّل

اٌ، لىً  ػذ أن   خمعت آالف ٍس
ً

هى فحها، فلى بُػذ جلً ألابىاب التي واهذ كبل رلً أخؽاًبا ال جخجاوص مثال

لذ إلى أبىاٍب، صاسث غؽشة آالٍف كُمتها، فلالىا ا لها في الخمعت الضائذة هزه، فُيىن له : خّىِ
ً
ي ًيىن ؼٍش

جدلًُلا للػذٌ، مؼ ضماهه الىلت إن - هما رهشها-هصفها، ولهزا الغاصب هصفها، وهزا الشأي لؽُخ ؤلاظالم 

ادة ما ًيىن للمالً غلى ظبُل الدعاوي، أو اإلاؽاسهت مؼ  ُوحذ، وسده الػين التي  صب، وإزباجه في الٍض

ا لجمهىس أهل الػلم
ً
. الغاصب، خالف

 ٌادة: كا ادة، سده وكُمت الٍض . وإن  صب غبًذا فضاد في بذهه، أو بخػلُمه، زم رهبذ الٍض

إرا  صب الػبذ فضاد هزا اإلاملىن، الشكُم، صاد في بذهه، أو في حػلُمه، صاد وصهه، أو حػلم وجلذم في الخػلُم، 

 أخشي إلى ما وان، 
ً
، زم ظمً، زم غاد مشة

ً
، وان هدُال

ً
ادة أزىاء  صبه أصال ورلً أزىاء  صبه، زم رهبذ الٍض

ادة: كاٌ ث غلى اإلاغصىب مىه الاهخفاع مً مثل هزه الٍض ادة، إلاارا؟ ألهه في الحلُلت فىَّل . ًضمً الٍض

 تها غلى مالىها ادة، التي فىَّل  هما واهذ، فُضمً هزه الٍض
ً
 أخشي هدُلت

ً
 ظمىذ غىذه، زم غادث مشة

ٌ
. بهُمت

ادٍة، ولى رهبذ  ػخبرون أن ول ما وان فحها مً ٍص فخالخظ أن الفلهاء ًخػاملىن مؼ الػين اإلاغصىبت بذكٍت، َو

 غلى هزا الغاصب، 
ٌ
ادة غىذ الغاصب، مضمىهت ش أًًضا له، ختى ٌػلم أن هزا هزه الٍض وهزا هىٌع مً الخػٍض

 .الغصب والاظدُالء، جترجب غلُه ما ًترجب مً مأزٍم ومغشٍم وضماٍن 

ا، وقيمحه إن لم ً ً كرلك: قال}         
ًة
 أو مىشوه

ًة
. {وإن ثلف املغصىب، أو جعرز ز ه فعليه مثله إن  ان م يي

  صبها، زم هزه اإلاضسغت  
ٌ
 وجلفذ وهي جدذ ًذه، مضسغت

ٌ
 وماجذ، ظُاسة

ٌ
إرا جلف اإلاغصىب غىذ الغاصب، بهُمت

 أو : أًًضا هلً صسغها، وفعذث أسضها، كاٌ
ً

إرا جلف اإلاغصىب، أو حػزس سده، فػلُه مثله، إن وان مىُال

ا، واإلاثلي غىذهم  ًُّ في اإلازهب، هى ما ًيىن مً مىٍُل أو مىصوٍن، ال - غىذ الحىابلت-مىصوًها، ٌػني إن وان مثل

 لم ًجض ضماهه 
ً

، هدلّي الشحاٌ مثال
ً
مت م فُه، فئن واهذ الصىاغت فُه مدشَّل

َ
ل  ًصح العَّل

ٌ
صىاغت فُه مباخت

. بأهثر مً وصهه؛ ألن الصىاغت ال كُمت لها ؼشًغا
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 ورلً ألهه : إرن اإلاثلي ،
ً
م فُه، ٌػني ًىضبغ بالىصف، ال صىاغت فُه مباخت

َ
ل ول مىٍُل، أو مىصوٍن ًصح العَّل

، فما ًيىن في مثل هزه الحالت؟ 
ٌ
، ظُيىن غىذئٍز جيىن هزه الصىاغت لها كُمت

ٌ
 مباخت

ٌ
لى وحذث فُه صىاغت

ا، فالصىاغت جؤزش في اللُمت ًُّ . مثل

  إلى جىظُؼ مفهىم اإلاثلّي، فلاٌ- سخمه   حػالى-وكذ رهب ؼُخ ؤلاظالم : 
ً

إن اإلاثليَّل ما له مثٌل، ظىاًء وان مىُال

-ومىصوًها أو لم ًىً، واللُميُّ ما مثٌل له، واظخذٌ غلى هزا بالحذًث، خذًث هعش الصحفت، إلاا كاٌ الىبي 

. «إهااٌم بئهاٍا، وطعامٌم بطعاٍم »: صلى   غلُه وظلم

  اٌث َُّل مً اإلاػلىم أن ؤلاهاء لِغ مً اإلاىُالث غىذهم، وال مً اإلاىصوهاث، بل ألاواوي  ؽيٍل غاٍم غىذهم كُم

، ومؼ رلً الىبي 
ً
ا إر الػبرة في اإلاثلّيِ ما وان له «إهااٌم بئهاٍا »: كاٌ- صلى   غلُه وظلم-لِعذ مثلُت ًُّ  حػله مثل

. مثٌل 

 أن الضمان في اإلاثلّيِ بمثله، وفي اللُمّيِ بلُمخه،: وهزا هى ألاكشب، واللاغذة الؽشغُت هىا 
ً
 ٌػني مً هعش آهُت

 ًمىً إًجاد مثلها، ما ًلٌى خز كُمتها، ال، جأحي بمثلها، هزه اللاغذة الؽشغُت في هزا الباب
ً

. مثال

، فلما أجلف هزا الخمش، أو جلف هزا : ولزلً كاٌ
ً

 أو مىصوًها، مىٌُل، مثل الخمش مثال
ً

فػلُه مثله إن وان مىُال

 ً الخمش وهى جدذ ًذ هزا الغاصب فػلُه مثله، ًأحي بخمٍش مثله، بىفغ هىغه ووصهه أو وهُله، هُلى هُلى، هُلٍى

ً، وهىزا .  هُلٍى

 ٌا، فئن غلُه غىذئٍز أن ًلذس كُمخه، كُمخه ألف فػلًُ : كا ًُّ وكُمخه إن لم ًىً هزلً، ٌػني إرا لم ًىً مثل

. أن جذفؼ ألالف أو أهثر أو أكل

 مدترًما لغيره،  غير إرن صاخبه فػلُه ضماهه معلًلا، في : واللاغذة أًًضا في هزا الباب 
ً

إن ول مً أجلف ماال

. اإلاثلّيِ بمثله، وفي اللُمّيِ بلُمخه

وهزه اللاغذة جفُذن في هزا الباب وفي  يره، وجأخز مجها أن اللصذ  ير مػخبٍر، ٌػني لى أن شخًصا أجلف ماٌ 

  يره وهى 
ً
م، فلاٌ إوي و  ما كصذُث، مثل صذم ظُاسة  يره، هزا اإلااٌ مدترٌم، ختى ًخشج غىذها اإلااٌ اإلادشَّل

ىظش هىا هما هى الحىم الخيلُفي إلى كصذه، وإهما  ًُ ال ًلصذ، لىىه أخعأ وصذمها حػذي بهزا الفػل، فما 

. هلٌى غلًُ الضمان معلًلا كصذَث أو لم جلصذ

ً مً ماله، وغلى ولُه  وأًًضا لى وان هزا اإلاخِلف  ير ميلٍف، صغيٌر، صبيٌّ أو ختى مجىىٌن أو  ير رلً، فُضمَّل

ا
ً
. أن ًذفؼ رلً غىه، وهزا بال خالٍف بين أهل الػلم، هما كاٌ اإلاىفم في هزه اإلاعألت، ال وػلم فُه خالف

ثم إن قدز على ز ه، ز ه وأخر القيمة، وإن خلط املغصىب بما   ًحميز مىه مً جيظه، فعليه مثله : قال}

. {مىه

  إن كذس غلى سده، ٌػني سد هزا اإلاغصىب، غىذئٍز ًشده، ألن اللُمت إهما وحبذ لخػزس الشد، سد الػين، فئرا

. جمىً مجها، صاٌ غىذئٍز جضمُىه بخلً اللُمت

 ٌوإن خلغ اإلاغصىب بما ال ًخميز مىه مً حيعه، فػلُه مثله مىه، ٌػني لى خلغ اإلاغصىب بما ال ًخميز به : كا

ٍذ، أو كمٍذ بلمٍذ، فػلى الغاصب مثل هزا اإلاغصىب، ألهه  ًخا فخلعه بٍض ٍذ،  صب ٍص ٍذ بٍض مً حيعه، مثل ٍص

، أو اللمذ مما ًياٌ، فُجب غىذئٍز غلُه مثله
ً

ذ مثال ، إرا وان مما ًىصن، والٍض . مثليٌّ
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 ٌوإن خلعه  غير حيعه، فػلُه مثله مً خُث ؼاء: كا .

 مً الحىعت 
ً

ل الفلهاء-ٌػني دكُم مثال ِ
ّ
خىٍن، جالخظىن : بذكٍُم مً الؽػير، أو كالىا- هما ًمث ذ ٍص ذ رسٍة بٍض ٍص

  فما الحىم؟أهه خلعه هىا  غير حيعه، 

، ألهه بالخلغ صاس : كالىا ًذفؼ اإلاثل مً خُث ؼاء، أي إن ؼاء اإلاالً أن ًأخز مً اإلاخلىط، أو ًعالب باإلاثلّيِ

ا، كذ حػزس الىصٌى إلى غين ماله، فُعالب بمثله غىذئٍز، أو ًأخز مً هزا اإلاغصىب إن سض ي بهزا
ً
. معتهلي

ا فغسطها، أخر بقلع غسطه، وز وا وأزغ هقصها وأجست ا: قال}           . {وإن غصب أزطًة

 خىٍن، فىاهه إلى آخشه ، أشجاس ٍص
ً

  ، ما الحىم؟إرا  صب أسًضا زم  شظها، وضؼ فحها  شاًظا، أشجاًسا، هخُال

 أمىٍس ججب غلى الغاصب هىا في هزه الػباسة: كاٌ
ُ
للؼ : أخز بللؼ  شظه، وسدها وأسػ هلصها وأحشتها، أسبػت ًُ

شد إلى اإلاالً، وسدها
ُ
 غلى هزه ألاسض، إن وان كذ فػل، ألاسض ج

ً
ٌػني سد هزه : ما  شظه، ويهذم ما بىاه مثال

وأسػ هلصها، : ألاسض اإلاغصىبت، أًًضا إن حعبب الغصب والبىاء في هلت هزه ألاسض ًضمً، ولزلً كاٌ

ٌػني ومما ًلضمه أن ًفػل رلً؛ ألهه حعبب في هلصان كُمت ألاسض، فلضمه أن ٌػّىِض اإلاالً غً هزه 

ػشف ظبًػا ألاسض بخلذًش كُمت ألاسض مغشوظٍت و ير مغشوظٍت، فعُيىن زمَّل فشٌق بُجهما،  الخعاسة، وَُ

بنى غلحها، وبػذ أن ُتهذم، الفشق هزا هى ألاسػ ًُ . فُضمجها، وهىزا أًًضا جلذًش كُمتها كبل أن 

 وأحشتها، ٌػني دفؼ ألاحشة لهزه ألاسض في مذة : دفؼ أحشة مثلها، أو كاٌ: ألامش الشا ؼ الزي رهشه اإلاؤلف هىا

، وهي ألاحشة، فلضمه غىذئٍز أن 
ٌ
 لها كُمت

ً
ث غلى اإلاالً مىفػت بلائها، وهي جدذ ًذ هزا الغاصب، رلً ألهه فىَّل

. ًضمً

صلى   غلُه -كاٌ سحٌل مً أصحاب الىبي : كاٌ- سض ي   غىه-ما زبذ غً غشوة بً الضبير : والذلُل في هزا

، وصسًغا، أو - صلى   غلُه وظلم-إن سحلين اخخصما إلى سظٌى   : وظلم
ً

في أسٍض  شط أخذهما فحها هخال

، وألاسض لآلخش، فلض ى سظٌى   
ً

باألسض لصاخبها، وأمش صاخب - صلى   غلُه وظلم- شط فحها هخال

خشج هخله مجها، وكاٌ ًُ سٍر ظالٍم ححٌّ »: الىخل أن  م الاظخذالٌ بهزا الحذًث في أهثر مً ،«ل ع لعِّ  وكذ جلذَّل

. مىضٍؼ، ورلً ألهه أصٌل في الضمان والشد في باب الغصب

 ٌفئهه غىذئٍز ًجب وإن صسغها وأخز الغاصب الضسع، سدها وأحشتها، ورلً بال خالٍف، إن صسع هزه ألاسض، : كا

. غلُه أن ًشد ألاسض لصاخبها، هما ًجب غلُه أن ٌػعي مالىها أحشتها وهي أحشة اإلاثل

 ،أهماه وال ًجىص غىذهم أن ًعالب الغاصب بالحصاد؛ ألهه هماٌء له 
ً

 إلاا جلذم مً الحذًث، ختى ولى وان فػال

ػلم متى ًىللؼ مً هزه ألاسض، فاهخظاسه : هى، والفشق بين الضسع والغشط ٌُ أن الغشط إلاا وان ًعٌى أمشه، وال 

. ًؤدي إلى جشن ألاصل، وضشسه أهبر، فلزلً وان مأمىًسا غىذئٍز بللػه

رَي بين ذلك، وبين أخر الصزع بقيمحه: قال}            ِّ
ي 
ُ
. {وإن أ زك الصزع قبل حصا ه، خ

  ،في ىن عىدئٍر بين أحد إن أدسن صاخب ألاسض أسضه والضسع كائٌم، وكذس غلى اظترحاغها مً الغاصب

ً، كما قال املؤلف وىا  : أمٍس



9 

  أن ًترن الضسع ختى ًدصذه الغاصب، غلى أن ًذفؼ له الغاصب أحشة صساغت ألاسض، وأسػ  :ألاول

ألهه إلاا اظتزسع في أسض هزا الغاصب، هأهه اظخأحشها، وػامل هزا الغاصب بمً اظخأحش الىلت؛ 

ذ غلُه بأن ًذفؼ أحشة الىلت؛ ألهه وضؼ الُذ  غير خّمٍ غلحها . آلان هزه ألاسض، وهٍض

 يىن له الضسع، :الثاوي ؼ إلُه بىفلخه، ٍو
َ
ذف ًُ ا »:  ورلً لحذًث سافؼ بً خذًج مشفىًغاأن  مً شزع أزطًة

، الحذًث أخشحه أخمذ، وصححه ألالباوي، وإن وان ضػفه ؤلامام «بغير إذن أولها، فله هفقحه

ً العابلين، وال  ر اإلاالً بين ألامٍش خيَّل ًُ جبر الغاصب غلى كلؼ الضسع، بل  ًُ البخاسي و يره، وغلى رلً ال 

ًملً إحباس الغاصب غلى الللؼ، ورلً ألهه أمىً سد اإلاغصىب إلى مالىه، مً  ير إجالف ماٌ 

الغاصب، وهزا هى مزهب الحىابلت، ورهب الجمهىس مً الفلهاء اإلاالىُت والؽافػُت والحىفُت، 

سٍر ظالٍم ححٌّ »: إلى أن اإلاالً ًملً إحباس الغاصب غلى الللؼ، لحذًث: وبػض الحىابلت  .«ل ع لعِّ

 فىط وا وأولدوا، لصمه الحد، وز وا وز  ولدوا، ومهس مثلها: قال}         
ًة
ة  .{وإن غصب جاٍز

 {بلى} وأسػ هلصها، وأحشة مثلها، أو لم ًزهش هزا؟ .

  فىط وا وأولدوا،هزه إرن 
ًة
ة  على مً غصب جاٍز

ٌم
  أمىزٌم طحة

  م، :ألاول ا بالخدٍش
ً
 له وال هي ملً ًميٍن له، الحذ إن وان غاإلا

ً
  فهي لِعذ صوحت

 ًشدها إلى مالىها، :الثاوى  

 لحم وعبه غىذهم بالىطء؛ ألهه مً صها، ًشد ولذها إن أولذها؛ :الثالث ًُ   ألهه مً همائها، وال 

 غلُه مهش مثلها، مهش اإلاثل، :السابع  

 ألهه حعبب في هزا الىلت، أسػ هلصها؛ :الخامع  

 كذ خبعها غً مالىها، وخاٌ بِىه وبين الاظخفادة مً ملىه، أحشة مثلها؛ :الظا ض ،
ٌ
 ألنها مملىهت

. ظٌى مىثها غىذه

. {وإن باعها فىط وا املؼتري، ووى   ٌعلم: قال}            

  
ٌ
. ٌػني ال ٌػلم أنها مغصىبت

. {فعليه مهسوا}           

  ت  يره  غير هياٍح . اإلاهش ألهه وظط حاٍس

. {وقيمة ولدوا إن أولدوا}         

 ث سكه غلى ظُذه، فىحب غلُه كُمخه . ألهه فىَّل

. {وأجس  مثلها}         

  
ٌ
 وأحشة

ٌ
، لها كُمت

ٌ
. وأحشة مثلها إلاا جلذم أًًضا، ألنها مىفػت

سجع برلك  له على الغاصب: قال}          . {ٍو



10 

  ا، ًشحؼ بزلً وله غلى الغاصب، أي اإلاؽتري  ير الػالم؛
ً
أي اإلاؽتري ًشحؼ غلى الغاصب بزلً، إرا وان غاإلا

 هزا اإلاؽتري، اؼتري هزه ألامت، التي  صبها هزا البائؼ، فلضمه أن ٌغشم له ول ما دفػه لعُذ ألامت، ألهه  شه،

ت لِعذ   الجاٍس
ً

فترجب غلُه جضمُىه، وهى في الحلُلت ال ٌػلم، فئرا وان هزا اإلاؽتري  ير غالٍم بأن هزه مثال

، فئهه غىذئٍز ًشحؼ بالخضمين غلى البائؼ، الزي هى الغاصب؛ ألهه  شه، 
ٌ
 لهزا البائؼ، وإهما مغصىبت

ً
مملىهت

ًٌ له، ولِغ هزلً، بل هى ملً  يره، واللاغذة هىا الؽشغُت الثابخت أن الغاسَّل : بأن باغه ما ظً مػه أهه مل

 ،
ٌ
ا لهزا اإلاؽتري الزي ال ٌػلم أنها مغصىبت ، فهىا إلاا وان هزا الغاصب البائؼ لهزه العلػت  اسًّ ًٌ دائًما ضام

 .وان ضامًىا، فيرحؼ غلُه بيل ما دفػه لعُذ هزه ألامت

 

ا إلى ًىم الدًً ا كثيرًة  .وصلى هللا على هب ىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأثباعه، وطلم جظليمًة

 

 


